
Downloaded From www.shikshanjagat.in Page 1 
 

 

                        ;\S,G o lDY]G 58[,(www.shikshanjagat.in) 

             ગજુયાતી  વાહશત્મના ઊર્ભિ કર્લ ન્શાનારાર નો જન્ભ તા. ૧૬/૩/૧૮૭૭ ને ગડુી 

ડલોના હદલવે અભદાલાદભાાં થમો શતો. તેભના ર્તા દરતયાભ ‘ અલાાચીનભાાં આદ્ય કર્લ શતા. 

ભાતાનુાં નાભ યેલાફેન અને ત્નીનુાં નાભ ભાણેકફેન શત ુાં. તેભણે ‘ પે્રભબક્તત’ તખલ્લવુથી 

કાવ્મવર્જન કયુું છે. તેઓ કર્લતા ઉયાાંત નાટ્યરેખક, લાતાાકાય, નલરકથાકાય અને અનલુાદક 

તયીકે વાહશત્મ વર્જન કયુું છે. તેભની મૂ અટ્ક ર્િલેદી શતી. અગગમાય લાની નાની લમે ભાતાની 

છિછામા ગભુાલી શતી.નાનણભાાં તોપાની અને અલ્રડ સ્લબાલના.  

             આ કર્લએ ઈ.વ.૧૮૯૩ભાાં ભેટ્રીકની યીક્ષા ાવ કયી.અંદલનની ગજુયાત 

કોરેજ, મુાંફઈ અને નુા કોરેજભાાં ર્ળક્ષણનો રાબ રીધો.તેઓ ઈ.વ. ૧૮૯૯ભાાં તત્લજ્ઞાનના મખુ્મ 

ર્લશ્શી વાથે ફી.એ. અને ઈ.વ. ૧૯૦૧ભાાં ઇર્તશાવના ર્લમ વાથે એભ.એ. થમા શતા. તેભની ફીજી 

બાા પાયવી શતી. ઈ.વ. ૧૯૦૨ થી ૧૯૦૪ દયમ્માન વાદયાની સ્કોટ્ કોરેજભાાં અને ત્માયછી 

યાજકોટ્ની કોરેજભાાં અધ્માનની કાભગીયી કયી. આ જ વભમગાા એભને યાજકોટ્ યાજીના વય 

ન્મામાધીળ તયીકે અને નામફ દીલાન તયીકે કાભગીયી કયી શતી. ઈ.વ. ૧૯૧૮ભાાં કાઠીમાલાડ 

એજન્વીના ર્ળક્ષણાર્ધકાયી તયીકે વાંદગી થઇ. ગાાંધીજીના અવશકાયની ચલથી તેઓ 

પ્રબાર્લત  થમા અને નોકયીભાાંથી યાજીનામુાં આીદીધુાં. યાજકોટ્ના ફદરે અભદાલાદભાાં ોતાનુાં 

કામભી ર્નલાવસ્થાન ફનાવ્યુાં.    

                    ઈ.વ.૧૯૧૯ ભાાં ગાાંધીજીની ચાવભી જન્ભજમાંતી ને ર્નર્ભતે્ત ‘ગજુયાતનો 

તસ્લી’ યચનાથી તેભને સુાંદય અંજગર આનાય કર્લએ યોરેટ્ ઍતટ્ અને જગરમાાંલારા ફાગના 

શત્માકાાંડે જન્ભાલેરા યાષ્ટ્ટ્રપ્રકો અને ગાાંધીજીપે્રહયત અવશકાયની શલાભાાં ૧૯૨૧ભાાં એ વયકાયી 

નોકયીનુાં યાજીનામુાં ભોકરી આી અભદાલાદને ોતાનુાં કામભી ર્નલાસ્થાન ફનાવ્યુાં.  

                   તેભણે  ‘કેટ્રાાંક કાવ્મો’-બા. ૧-૨-૩, ‘ન્શાના ન્શાના યાવ’-બા.૧-૨-૩ , ‘ગીતભાંજયી’-૧-૨ , 

‘યાજસિૂોની કાવ્મર્િટુ્ી’ , ‘ગચિદળાનો’ , ‘પે્રભબક્તત બજનાલગર’ , ‘દાાંત્મસ્તોિો’ , ‘ફાકાવ્મો’ , 

‘ભશયેાભણનાાં ભોતી’ , ‘વોશાગણ’ , ‘ાનેતય’  તેભ જ ‘પ્રજ્ઞાચક્ષનુાાં પ્રજ્ઞાગફિંદુઓ’ કાવ્મવાંગ્રશો આપ્મા 
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છે. તેભના  કાવ્મો પ્રકૃર્ત વૌદમા,પ્રણમ અને પ્રભ ુ તેભના મખુ્મ ર્લમો છે.તેભણે કાવ્મભાાં 

યાંયાગત અક્ષયભે અને ભાિાભે છાંદોનો તો અવયકાયક ઉમોગ કમો છે. તેભણે ભાિ છાંદ 

નશી યાંત ુ બાલના અને તેને અનલુતાતા લાણીના ડોરન એટ્રે કે રમને ભશત્લ આી કર્લએ 

વૌપ્રથભ ‘ ઈન્દુકુભાય’ નાટ્કભાાં આલી ડોરનળૈરીનો પ્રમોગ કમો.  

             આ ઉયાાંત લવાંતોત્વલ, અઓજ અને અગય જેલા કાવ્મોભાાં ડોરન ળૈરીનો ઉમોગ 

કમો છે. તેભણે ‘ઈન્દુકુભાય’, ‘પે્રભકુાંજ’ , ‘ ગોર્કા’, ‘ણુ્મકથા’ ‘ જગતપે્રયણા’ જેલા ૧૪ નાટ્કો રખ્મા 

છે. ‘ ઉા અને વાયથી’ તેભની નલરકથા છે.  તેભનુાં અલવાન તા. ૯/૧/૧૯૪૬ના યોજ 

અભદાલાદભાાં થયુાં શત ુાં. 

 માર્ચ ૧૬, ૧૯૭૮ના દિવસે ભારતીય ટપા ખાતા દ્વારા એમના નામની દટદિટ બહાર પાડવામાાં 
આવી હતી. 

 

 

 


